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 مركز تكامل للدراسات واألبحاث 
Takamul Centre for Interdisciplinary Studies 

and Research 

 

بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السياسية والقانون العام،    مختبر الدراسات

ومؤسسة هانس  ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، بشراكة مع مركز تكامل لألبحاث والدراسات

 زايدل، ينظمون ندوة دولية في موضوع:

  "عشر سنوات من الحراك االجتماعي والسياس ي في املنطقة املغاربية

 مآالت وانتظارات" 

“Ten Years of the Political and Social Mobility in the Maghreb:  

Trajectories and Prospects” 

كلية الحقوق، فاس،  بمركز دراسات الدكتوراه، ، 2022 يونيو  04 - 03 الجمعة والسبتيومي 

 بعد الزوال  الثانية والنصف الساعة ابتداء من

 برنامج الندوة 

 2022 يونيو  03 جمعةاليوم األول: ال

 14H30 - H0015 استقبال املشاركين: •

االفتتاحية: د.محمد:  15H30 – 15H00  الجلسة  الجلسة:  القانونية   عميد؛  بوزالفة  رئاسة  العلوم  بكلية 

 . فاس.واالقتصادية واالجتماعية

 الدراسات السياسية والقانون العام؛ مدير مختبر السيدكلمة  ▪

 ة( مركز تكامل للدراسات واألبحاث؛السيد)ة( ممثل)كلمة  ▪

 موريتانيا. -مؤسسة هانس زايدل باملغرب)ة( ممثلالسيد)ة(  كلمة  ▪

 . كلمة اللجنة التنظيمية ▪
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 فاس أستاذ باحث بكلية الحقوق،  ؛رشيد املرزكيوي   / 17H30  – 15H30الجلسة األولى:                       

 

▪ Dr. Mohammed Ennaji: Enseignant chercheur: 

« Penser le changement de société au Maroc » 

▪ Dr. Mohammed Cherkaoui: George Mason University (Washington) & Jooan Bin Jassim 

Academy for Defence Studies (Doha) 

“Four Approaches to the Critique of the Arab Uprisings and the Freedom-from versus 

Freedom-to Question” 

)أس        تاذة العوقات الدولية(،   رجبسططططططططعاد  ودة.  تاذ الجغرافيا الس        ياس        ية(،)أس           د.مصطططططططططاو اليحياوي  ▪

 :جامعة الحسن الثاني، املحمدية

( إلى  Contestationفبراير: من االحتجاج ) 20الديناميات االجتماعية التلقائية باملغرب بعد حركة "

 (" Dénonciation populaireاإلدانة الشعبية ) 

 :وجدة بكلية الحقوق،  باحث  أستاذ  ؛د.محمد السعدي ▪

 من التجربة التونسية"  املستاادةوس  االنتقال الديمقراطي: الدر محنة "

 17H45 – 17H30استراحة شاي:  ▪

 فاس بكلية الحقوق، تاذ باحث أس ؛سعيد الصديقي. رئاسة: د / 19H20 17H45الجلسة الثانية:

▪ Dr. Hougua Ben Ahmed. Enseignant chercheur à la FSJES, FES: 

« Disperser et punir: Mobilisations protestataires et usages de la force au Maroc 

Une analyse longitudinale » 

 :، تونسأستاذة علم االجتماع، جامعة تونس املنار؛  عائشة التايب.ةد ▪

 "املرأة املغاربية والحضور في املشهد السياس ي في سياقات االنتقال إلى الديمقراطية"
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 :الرباط جامعة محمد الخامس-القانون العام والعلوم السياسية  باحث في ؛ أحمد صلحي.ذ ▪

 " القبلية بليبيا السياس ي والتسويات املغاربي: التوظيفدور القبائل في الحراك  "

 :جامعة شعيب الدكالي ،جتماع كلية اآلدابعلم اال في باحث   ؛مصطاو بنزروالة.ذ ▪

دراسة سوسيولوجية "لروابط األلتراس   :  املغربي التعبيرات االحتجاجية الجديدة عند الشباب  "

 "باملغرب

 مناقشة عامة •

 2022 يونيو 04اليوم الثاني: 

 فاس بكلية الحقوق،   ة باحث ةستاذ أ ؛صليحة بوعكاكة، د: رئاسة. 10H30–9H30:الثالثةالجلسة 

 :  مولبني ،  أستاذة القانون العام بالكلية املتعدد التخصصات؛  مليكة الزخنينيدة. ▪

 "2021 -2011تحوالت التعاطي السياس ي مع مطالب الحراك في املغرب "

 باحث بكلية الحقوق، فاس:   أستاذ  ؛  أمين السعيدد. ▪

 "املطالب املجتمعية املوجهة إلى النظام السياس ي بين املسلك التشاركي واالختيار االحتجاجي"

 :غريان، ليبيا  ،القانون والعلوم السياسيةأستاذ باحث بكلية ؛ علي خلياة الدويبد. ▪

 "مآالت الثورة الليبية: من يتحمل املسؤولية؟"

 : العلوم القانونية والسياسية، جامعة ابن طفيل، القنيطرةأستاذ باحث بكلية د. أحمد املرابطي؛ 

 والجزائر حالة تونس دراسة  :التحول الديموقراطيالجيش والسياسة وسؤال 

 :جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس ،العلوم السياسيةباحث في  ؛عوفيالحمد م .ذ ▪

 " نحو بناء إطار تحليلي إلشكالية عسر االنتقال الديمقراطي في الدول املغاربية"

 10H50 – 10H30استراحة شاي:   ▪
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 . طنجةأستاذ باحث بكلية الحقوق، ؛ ادريس جرداند. رئاسة:   /12H30 – 10H55: الرابعةالجلسة 

 :وجدة، أستاذ باحث بكلية الحقوق ؛  عثمان الزيانيد. ▪

 " ت املقاطعة كأسلوب للضغط الشعبيسلطة االحتجاج الناعم: دراسة في ديناميا"

غربي.د ▪ األزهر  واألوروبي  ؛محمد  واإلفريقي  املغربي  التبادل  مخبر  والفنون  ،  رئيس  اآلداب  كلية 

 :، جامعة منونة، تونسواإلنسانيات

 ": مقاربة تاريخيةالكبير في بلدان املغرب الحراك ومآالته "

 :أستاذ باحث بكلية الحقوق، طنجة؛  محمد مونشيح د. ▪

 " حالة املغرب – الحركات االحتجاجية بين الحقل السياس ي املؤسس والهامش "

▪ Dr. EL Houcine Karbij: Enseignant chercheur à la FSJES, FES: 

«Défendre l’Etat contre ses contestataires dans le prétoire ; calculs et tactiques» 

 مناقشة:   ▪

  دب األ بكلية    في علم االجتماع  أستاذ باحث ،  وطالأربيع  .د  رئاسة:  /14H30 – 13H00:خامسةالجلسة ال

 .بني مول ، اإلنسانيةوالعلوم 

▪ Dr. Meryem Lakhder: Enseignante chercheuse à la FSJES,FES: 

«The Angry voice of the street: What did the Maghreb learn, and what is to come? » 

 جامعة تونس:  ،في العلوم الثفافية ةباحث أستاذة ؛زهراء ربعاوي ة.د

 "إشكالّية الديمقراطّية في التنظيمات الحزبّية التونسّية ومحدودّية التجربة االنتقالّية"

 : بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيديةأستاذ باحث ؛ على املغراوي د. ▪

ي :2011املغاربية بعد حراك في املنطقة مستقبل االنتقال الديمقراطي "
َ
 " نساملغرب وتو  مقاربة لحالت

 :باحث في القانون العام، جامعة محمد األول، وجدة؛  .ابراهيم اليحياوي ذ ▪

 "باملغرب "محورية الشباب في تأطير الحركات االحتجاجية

 :  مناقشة ▪
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    15H00 – 14H30الجلسة الختامية:  ▪

 

 الحسين قربيجد.  رشيد األمين و .دعداد وعرض التقرير التركيبي: إ ▪

 

 :الندوةال  أشغ  تنسيق ❖

 

 سعيد الصديقي .د •

 العيساوي  امحمدد. •

 مليكة الزخنيني دة. •

 

 د.عبد الرحيم العالم  •

   د.بن أحمد حوكا •

 الحبيب استاتي زين الديند. •

 اللجنة التنظيمية: -

األخضر،  .ةد الحاجي،  مريم  أد.د.سعيد  زكاوي،  السعيد،  د.نبيل  بلاقيه،  د.مين  الحق  سعيد  د. عبد 

كريم زواق، د.محمد املرابطي،  د.  د.هشام خلاادير،  د.وفاء طريبق،  خالد التوزاني،د.أحمد تباتو،  د. مشاك،  

الخالدي،  د. املريني،  د.بدر  األمين،  د.مصطاو  قربيج،د.رشيد  البقالي،  د.  الحسين  الجاوي، .ةدوديع  أمال 

 .ياسين اغاللو، عبد الحي الغربة ،ادريس بنعبد املالكد. د.اسماعليل أوقادي، 

 اللجنة العلمية: -

الحسن الوارث،  د.صليحة بوعكاكة،  .ةدعبد الحليم العربي،  د.،  د.ادريس جردان  .رشيد املرزكيوي،د

الغني اعبيزة،   د. فتيحة بشتاوي.  دة.رشيد عدنان،  د.عبد االله طاهر،  د.مدني احميدوش،  د. فاروق  د.عبد 

   د.ربيع أوطال، د.حايظ هروس. ، ، فؤاد أعلواند.جمال كدوري. د. البضموس ي، 


